
za 28 jan
zo 12 feb

13.00u

Ga mee met deze winterwandeling door de oude Nijmeegse 
binnenstad en warm je aan de (on)bekende plekjes, leuke details, 
het aangename gezelschap en de mooie verhalen van onze 
doorgewinterde gids(en).

ZWERFTOCHT LANGS BIJZONDERE PLEKJES, GEBOUWEN, TORENS EN STEEGJES 

WINTERSE STADSWANDELING DOOR 
D’OUWE STAD

De winterse stadswandeling voert ons langs gevelstenen, 
afsluitpaaltjes, bouwfragmenten en andere leuke, opvallende   
details in d’Ouwe stad Nijmegen. We komen op plekjes waarvan
we niet eens wist dat ze bestonden of waar we al jaren ge
dachteloos aan voorbijlopen. Onze gids is stadskenner Henk 
Rullmann, daarbij ondersteund door de minstens zo doorgewin
terde verteller Gijs Hoogenboom. Andere bijzondere gasten zijn 
onder meer dichteres Lynn van Ewijk en muzikant Ed Gaulstaun. 
Zij zorgen onderweg voor poëtisch en muziekvertier. 

Wandel je mee langs Nijmegens mooiste plekjes? 
Mee met dit andere uitje? Stuur een mailtje naar: dkrol@fo.nl, 
met vermelding van naam en telefoonnummer. Kosten: €15,00 
(incl. verrassing, excl. consumpties), over te maken op NL80 
INGB 0003072704 t.a.v. T.J.M. Krol onder vermelding van ‘Ouwe 
stad’ en de datum van deelname. 

Programma in het kort
Inloop: 13.00 uur Kronenburgertoren, Kronenburgerpark aan de 
Parkweg.
Start: 13.30 uur. 
Eindpunt: 16.00 uur Café Demain, Lange Hezelstraat 58a.

Houdt u van culturele en culinaire 
verrassingen? Verkent u graag onontdekte stads-

plekjes en bijzondere locaties, zoals de Nevengeul? 
Geniet u ook zo van mooie verhalen en gedichten, 
sfeervolle livemuziek en zang? Wordt u blij van het 

idee om er een dag met een gezellig clubje helemaal 
uit te zijn? Kortom: hebt u zin in een ander uitje? 

Ga dan mee met Doro Krol, voormalig Nacht-
burgemeester van Nijmegen. Zij organiseert 

in de komende herfst- en wintermaanden 
een aantal verrassende, bijzondere 

andere uitjes.

 IN VOOR
HET ANDERE UITJE?

Over initiatiefnemer Doro Krol 

HET ANDERE UITJE MET ... DORO KROL

Het andere uitje is een initiatief van Doro Krol, de eerste Nacht-
burgemeester van Nijmegen. Tijdens haar ambtsperiode (2010-
2014) organiseerde Doro de meest uiteenlopende activiteiten 
voor heel verschillende doelgroepen. De reacties waren zo 
positief dat ze besloot door te gaan met een van haar grote 
passies: andere uitjes organiseren.

Mensen verbinden
De uitjes van Doro Krol zijn een feestje. Als voormalig Nacht
burgemeester van Nijmegen kent ze de stad en de omgeving 
op haar duimpje. Ook verstaat ze de kunst om mensen op een 
informele manier bij elkaar te brengen en te verbinden. Bij het 
organiseren van de andere uitjes krijgt Doro hulp van een groot 
aantal enthousiastelingen, zoals stadsgidsen, natuurkenners, 
dichters en muzikanten. 

Kunstenares
Behalve de vrouw achter het andere uitje is Doro Krol ook 
kunstenares. Ze laat zich inspireren door Nijmeegse land
schappen, typische gebouwen, bruggen, straatjes en andere 
herkenbare plekjes in en rondom de stad die ze met haar oog 
voor detail en natuurlijke interesse voor schoonheid perfect 
weet te vatten in kleine schilderijtjes. Voor deelnemers aan de 
andere uitjes heeft Doro een mooie afdruk van een van haar 
kunstwerken in petto. Liefhebbers mogen ook een kunstwerk 
kopen. Daarnaast werkt Doro vaak in opdracht. Voorbeelden 
staan op haar website: www.dorokrol.nl.
 
Je eigen uitje samenstellen?
Stelt u graag uw eigen uitje samen? Wilt u dat we meedenken 
over een uitjeopmaat? Dat kan! Doro Krol organiseert ook 
andere uitjes op basis van uw wensen. Meer weten over de 
mogelijkheden? Vrijblijvend advies nodig? Bel Doro Krol: 
061890 3887. Of stuur een mailtje: info@hetandereuitje.nl. 

Meer informatie
www.hetandereuitje.nl 
06 – 1890 3887
dkrol@fo.nl

ontwerp: www.bambibo.land  •  tekst: www.123-tekst.nl
schilderijen: Doro Krol 

Winterwandeling door Nevengeul en de uiterwaard
Zo 27 nov en zo 5 mrt, 13.00 - 16.00 uur.
Start en finish: Hotel Belvoir. Wandelen, natuurver
halen, muziek en borrelen. Natuurgids Jan Rijnders, 
gids Gijs Hoogenboom en gidsmedewerker 
José Rutten. Deelname: €15,00.

Culturele wandeling door het Honingcomplex
Za 10 dec en za 14 jan,14.00 uur - 17.00 uur.
Start: DZIGA. Finish en aansluitend diner bij 
STOOM (vanaf 17.30 uur). Ontdekken, rondleiding, 
galeriebezoek, borrelen en dineren. Gids: Gijs 
Hoogenboom. Deelname: €15,00 (excl. diner).

Waalkade Schepen & Restaurant DinerWalk
Ma 19 dec, 18.00 uur - 22.00 uur.
Start: De Zeester. Culinaire, muzikale en culturele 
wandeling langs het water met voor, hoofd en 
nagerecht. De Zeester, De Gelagkamer, 
Museumschip Opoe Sientje en Dock 17. 
Deelname €25,00 (excl. consumpties).

Winterwandeling door d’Ouwe Stad
Za 28 jan en zo 12 feb, 13.30 uur - 16.00 uur.
Start: Kronenburgertoren, eindpunt Café Demain.
Stadsverhalen, verborgen plekjes, bijzondere 
gebouwen, muziek, poëzie en borrelen. Stadsgidsen 
Gijs Hoogenboom en Henk Rullmann. 
Deelname: €15,00.

Voor het betere groepsgevoel!
U kunt zich individueel en als groep aanmelden voor een ander 
uitje. Bent u met minimaal 8 personen en wilt u als groep meedoen 
aan een van de herfst- of winteruitjes? Eventueel op een andere 
datum? Laat het ons weten. In overleg is alles mogelijk!

In het kort ... programma  herfst/winter 2016/2017



zo 27 nov
zo 5 mrt
13.00u

za 10 dec
za 14 jan

14.00u

ma 19 dec
18.00u

In de voormalige Honigfabriek kun je heerlijk eten en drinken, 
sporten, winkelen, muziek maken en (veel) meer. Je vindt er 
kunst, cultuur en er worden wekelijks kleine en grote evene
menten georganiseerd. Het Honigcomplex is het grootste 
complex in het Waalfront en beslaat 33.000 vierkante meter. 
Op het complex huizen veel verschillende, vaak bijzondere on
dernemers; de moeite van het ontdekken meer dan waard. Een 
middag lang kijken we rond in dit fraaie gebouw en bezoeken 
we organisaties die de wereld van kunst, cultuur, ambachten, 
eten en drinken op eigen wijze vorm, inhoud en smaak geven. 
De ondernemers vertellen over hun bedrijf. 

Ook meewandelen door het Honingcomplex?
Aanmelden voor deze bijzondere wandeling door het Honing
complex kan door een mailtje te sturen naar: dkrol@fo.nl, met 
vermelding van naam en telefoonnummer. Dit ‘andere uitje’ 
kost €15,00 (incl. verrassing en een kop koffie, excl. consump
ties), over te maken op NL80 INGB 0003072704 t.a.v. T.J.M. 
Krol onder vermelding van 'Honigcomplex' en de datum van 
deelname. 

Programma in het kort
14.00 uur: verzamelen DZIGA. Uitleg wandeling onder genot 
van een kopje koffie. Speciale gids Gijs Hoogenboom vertelt 
meer over verleden, heden en nu van het complex. 
14.45 uur: start rondleiding Honingcomplex met achtereen
volgens een bezoek aan verschillende ateliers in de Smeltkroes, 
Dutch Bicycle Centre (fietsenwinkel) en de Stadsboom (hout
werkplaats).
16.00 uur: Galerie Bart.
16.30 uur: naborrelen bij STOOM. 
17.30 uur: voor de liefhebbers STOOM Diner (vanaf € 14,50). 
Dineren? Geef het vooraf even door. 

Zin in een culturele wandeling door de voormalige Honigfabriek, 
een van Nijmegens meest karakteristieke gebouwen? Ga op 
zaterdag 10 december of 14 januari mee op ontdekkingstocht en 
leer deze hotspot van dichtbij kennen. 

MAAK VAN DICHTBIJ KENNIS MET DÉ NIEUWE HOTSPOT VAN NIJMEGEN 

CULTURELE WANDELING DOOR HET  
HONINGCOMPLEX

Deelnemers krijgen gedurende dit ‘andere uitje’ een scala aan 
verrassende traktaties voorgeschoteld. We wandelen over de 
Waalbrug naar Nijmegens nieuwste aanwinst; de Nevengeul. 
Natuurgids Jan Rijnders neemt ons via zijn fantastische verhalen 
mee naar het verleden en heden van de Waal, de natuur, het 
stadseiland, de Nevengeul en de uiterwaard. Tijdens een bijzon
dere stop bij café Waalzicht in Lent trakteert Gijs Hoogenboom 
ons op een mooie beeldpresentatie over het sprookje dat de 
Waal heet. Uiteraard drinken we wat. Terwijl de zon in de Waal 
zakt, wandelen we via de Waalbrug terug naar Hotel Belvoir, 
een bijzondere wandelervaring rijker 

Ook meewandelen door de Nevengeul?
Aanmelden voor deze winterwandelingen door de Nevengeul 
kan door een mailtje te sturen naar: dkrol@fo.nl, met v er
melding van naam en telefoonnummer. Dit ‘andere uitje’ kost 
€15,00 (incl. verrassing, excl. consumpties), over te maken op 
NL80 INGB 0003072704 t.a.v. T.J.M. Krol onder vermelding van 
‘Nevengeul’ en de datum van deelname. 

Programma in het kort
13.00 uur: inloop hotel Belvoir, Graadt van Roggenstraat 101, 
6522 AX Nijmegen.
13.30 uur: start winterwandeling.
15.00 uur: tussenstop cafe Waalzicht met beeldpresentatie  
Gijs Hoogenboom en borrel.
16.00 uur: terugkeer Hotel Belvoir. 

De Waalkade biedt met zijn prachtige ligging aan het water een 
van de mooiste uitzichten van Nijmegen. Maar de Waalkade heeft 
veel meer op het afwisselende menu staan. Een fraaie verzameling 
eetgelegenheden bijvoorbeeld, waar het heerlijk eten en drinken is. 

Zin in een verrassende winterwandeling door de Nevengeul? 
Trek je stoute schoenen aan en loop op zondag 27 november of 
zondag 5 maart mee. Start en finish in Hotel Belvoir. 

WANDELEN, GIDSEN, BEELDPRESENTATIE, BORRELEN

WINTERWANDELING DOOR DE NEVENGEUL
EN DE UITERWAARD

CULINAIRE, MUZIKALE EN CULTURELE WANDELING LANGS HET WATER 

WAALKADE SCHEPEN & RESTAURANT  
DINERWALK 

Op maandag 19 december kunnen fijnproevers genieten van 
het vele smakelijks dat de schepen en restaurants aan de 
Waalkade op culinair, cultureel en muzikaal te bieden hebben. 
Als deelnemer loopt u van locatie naar locatie. Hier krijgt u 
achtereenvolgens een aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en 
nagerecht geserveerd. Voor al dit lekkers betaalt u slechts  
€25,00, excl. drank. Deelnemende schepen en restaurants zijn 
De Zeester, Museumschip Opoe Sientje, De Gelagkamer en 
Dock 17.

Reserveren verplicht.
Ook meedoen? Stuur dan een mail naar Doro Krol: dkrol@fo.nl, 
met vermelding van naam en telefoonnummer. Dit ‘andere 
uitje’ kost €25,00 (excl. consumpties), over te maken op NL80 
INGB 0003072704 t.a.v. T.J.M. Krol onder vermelding van ‘Waal
kadeschependiner 19 december’. 

Programma in het kort
18.00 uur: welkom met champagne en amuse op De Zeester. 
19.00 uur: voorgerecht (met live muziek of voordracht).
20.00 uur: hoofdgerecht (met live muziek of voordracht).
21.15 uur: nagerecht (met live muziek of voordracht).


